
Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása 

55/2021. (IV.8.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 

Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 

hozom: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét a 

melléklet szerint elfogadja. Felkéri a Fejlesztési- és beruházási csoportvezetőt vagy az 

általa megbízott személyt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv közzétételéről az 

EKR- ben és Kiskunhalas város honlapján. 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 1/2021. (I.21.) számú polgármesteri 

határozatával fogadta el a 2021. évi közbeszerzési tervet, mely az alább részletezett módosításokkal 

kerül kiegészítésre: 

- a közbeszerzési törvény 2021. február 1. napjától hatályba lépett módosításához igazodva a 

korábban 115. § szerint tervezett eljárásokat 112. § szerinti eljárásrendben folytatjuk le 

- új eljárásként bekerül a tervbe az „Új Ipari terület kialakítása Kiskunhalason_3” című 

projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyú  

- új eljárásként bekerül a tervbe a „Szentháromság tér útfelújítása 2” tárgyú építési munka 

- új eljárásként bekerül a tervbe a „Jászberény – földgáz” tárgyú árubeszerzés, mely több 

településsel együtt Kiskunhalas város földgáz beszerzésére irányul 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2021. április 8. 

 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

         polgármester 

 
 



Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2021. évi közbeszerzési terve 
 

 

Közbeszerzés tárgya 

Közbeszerzés 
tervezett 
mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárási 
rend 

Tervezett eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 
tervezett időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 
várható időpontja 

1. "Ipari Park Fejlesztése Kiskunhalason_3" c. 
projekt keretében munkagépek beszerzése  

1 Uniós eljárásrend Kbt. 81. § (1) 
bekezdés szerinti 
nyílt eljárás 

2021. I. negyedév 2021. IV. negyedév 

2. "Új ipari terület kialakítása 
Kiskunhalason_2" c. projekt kivitelezési 
munkálatainak elvégzése  

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 1) 
bekezdés szerinti 
nyílt eljárás 

2021. I. negyedév 2021. III. negyedév 

3. 
"A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely 
komplex turisztikai fejlesztése" c. projekt 
keretében marketing feladatok ellátása 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021. I. negyedév 2021. III. negyedév 

4.  

Tanyák háztartási léptékű villamosítása 2. 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021. I. negyedév 2021. IV. negyedév 

5. 
Külterületi út felújítása Kiskunhalas és 
Harkakötöny között 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021. I. negyedév 2021. IV. negyedév 

6. 
Kiskunhalas közvilágításának üzemeltetése 
és karbantartása 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021. I. negyedév 2023. IV. negyedév 

7. 

Csipke Gyógyfürdő fejlesztése - tervezés 

1 Uniós 
eljárásrend 

Kbt. 85. § 
szerinti 
hirdetménnyel 
induló 
tárgyalásos 
eljárás 

2021. I. negyedév 2021. II. negyedév 



8. 

Csipke Gyógyfürdő fejlesztése 

1 Uniós 
eljárásrend 

Kbt. 81. § (1) 
bekezdés 
szerintii nyílt 
eljárás 

2021. II. negyedév 2021. IV. negyedév 

9. 

Vadkerti út felújítása 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021. II. negyedév 2021. IV. negyedév 

10. 

Nagy Mór utca felújítása 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021. II. negyedév 2021. IV. negyedév 

11. 

Központi orvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti szolgálat működtetése 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021. I. negyedév 2022. IV. negyedév 

12. 

Együtt egymásért Kiskunhalason 2. 
programszervezés 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021. I. negyedév 2023. IV. negyedév 

13. 

Szegregált városrészek felújítása 
Kiskunhalason 2. ütem 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021.III. negyedév 2022. III. negyedév 

14. 

"Új ipari terület kialakítása Kiskunhalason_3"  

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021. I. negyedév 2021. IV. negyedév 



15. 

Szentháromság tér felújítása 2. 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 112. § 1) 
bekezdés b) 
pontja szerinti 
nyílt eljárás 

2021. II. negyedév 2021. IV negyedév 

16. 

Jászberény - földgáz 

1 Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 2021. I. negyedév 2023. IV. negyedév 

 

 


